NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ
PROVOZOVATEL: Veřejně prospěšné služby Vracov
6. Plivat na podlahy a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a znečišťovat vodu
Vypálená 622, 696 42 Vracov, IČ: 47899166.
a ostatní prostory areálu.
KONTAKT: pokladna koupaliště 724 256 167, Veřejně prospěšné služby 518 628 412 7. Kouřit v prostorách bazénu, brát s sebou ostré předměty, skleněné jiné věci, které
se mohou rozbít a tím způsobit zranění.
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto řádem 8. Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
a dodržovat jeho ustanovení.
9. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu, ničit
vybavení areálu a plýtvat vodou.
I. VSTUP DO PROSTOR AREÁLU
10. Do prostoru bazénu, brodítka je přísný zákaz vstupu v obuvi, se žvýkačkou, jídlem,
1. Koupaliště je otevřeno v letní sezoně. Provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplo- či nápoji.
tou vody a vzduchu.
11. V bazénu je zakázáno používat nafukovacích lehátek, člunů a netypizovaných plov2. Vstup je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou lze zakoupit acích kol.
v pokladně.
12. Do prostoru brodítka je povolen vstup pouze malým dětem do věku 6- ti let s dopro3. Uhrazením vstupného a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně pod- vodem rodičů.
robuje tomuto návštěvnímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.
13. Na koupaliště je zákaz vstupu se zvířaty nebo jízdními koly, přinášet hořlaviny.
4. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.
14. Neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci.
5. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jak- 15. Vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými taboukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, t.j. osoby postižené horečkou, ulkami a páskami.
kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími choro- 16. V areálu je zakázáno požívat alkoholické nápoje mimo 10° pivo.
bami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osob postižených
nakažlivou infekční chorobou, které jsou od rodiny izolovány, osoby postižené choroba- IV. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU
mi provázenými výtokem, osoby s kožními parazity, vyrážkami a obvazy na těle a rovněž 1. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně
osoby nečisté, v nečistém oděvu a zahmyzené.
narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními
6. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
a společenskými zásadami.
2. Návštěvník je povinen kdykoliv na požádání předložit platnou vstupenku
II. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
odpovědnému pracovníkovi areálu. V případě, že návštěvník se neprokáže platnou vstu1. Návštěvníci areálu musí používat vlastní plavky, které musí být čisté. Návštěvníci penkou, odpovědný pracovník je oprávněn vykázat návštěvníka z prostor areálu koupaliště.
jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazé- 3. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes
nu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Dětem do jednoho roku napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů
koupání v bazénech a brouzdališti zakázáno.
odpovědných pracovníků areálu.
2. Návštěvníci se smějí svlékat a oblékat jen v místech k tomu určených – tj. převlékacích 4. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení
kabinkách, které jsou umístěny v prostorách areálu.
příslušné bezpečnostní orgány.
3. Za ztrátu předmětů uložených mimo uzamykatelné skříňky provozovatel neručí.
Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi, popřípadě V. BUFET KOUPALIŠTĚ
v pokladně.
1. Součástí koupaliště je bufet, který slouží pro návštěvníky koupaliště, kteří uhradí vs4. Doporučuje se nebrat na koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz.
tupné. Jiným osobám je vstup zakázán.
5. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
2. Nesmějí se prodávat alkoholické nápoje osobám podnapilým a mladistvým. Při
6. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou. prodeji je nutno respektovat všechny hygienické a bezpečnostní předpisy a mimo pros7. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené na zařízení tory bufetu a přilehlé terasy nesmí být volně odkládány skleněné nádoby.
koupaliště nebo majetku ostatních návštěvníků.
3. Provozovatel bufetu se musí podrobit tomuto řádu, který zaručuje nerušený chod
8. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a cho- koupaliště, dbát pokynů odpovědných pracovníků koupaliště, dodržovat podmínky
váním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupa- nájemní smlouvy, zabezpečovat úklid všech prostor vyhrazených bufetu, jejich stálou
jících.
čistotu, skladování odpadků pouze na určených místech.
9. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo
nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost. Návštěvníci VI. VYŠŠÍ MOC
se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách 1. Při nepříznivém počasí může provozovatel koupaliště na přechodnou dobu uzavřít.
a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí a upadnutí.
V takovém případě nemá návštěvník nárok na navrácení vstupného.
10. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců 2. V případě technické poruchy, závady či jiných okolností ovlivňujících bezpečnost
areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování nebo kvalitu poskytovaných služeb, má provozovatel právo areál koupaliště uzavřít.
tohoto návštěvního řádu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrá- Všichni návštěvníci jsou povinnost koupaliště opustit, v tomto případě nemá návštěvník
cení vstupného.
nárok na navrácení vstupného.
11. Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. Zůstávat
na koupališti a používat jeho zařízení mimo provozní dobu není dovoleno.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12. S přáním a stížnostmi týkajícími se provozu nebo zaměstnanců koupaliště 1. Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá
se návštěvníci obrací na pracovníka koupaliště nebo na vedení provozovatele.
plavčík.
2. Před opuštění areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
III. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:
3. Poškození nebo odcizení majetku koupaliště je trestné podle příslušných právních
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit předpisů. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních
klid ostatních.
nebo správních předpisů.
2. Vzájemně se potápět a srážet druhé osoby do vody, pobíhat kolem bazénu (vzhledem 4. Za znečištění vody a svévolné poškození zařízení koupaliště bude od viníka
k nebezpečí úrazu).
požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
3. Koupat v oděvech nevhodných ke koupání včetně spodního prádla.
5. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržování všech
4. Skákat do bazénu z důvodu nízké hloubky bazénu.
ustanovení tohoto návštěvního řádu.
5. Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, kde je 
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vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů.
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